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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA č. 1 Definice bezdomovectví 

Definice bezdomovectví 

Bezdomovectví je složitá záležitost. Jde o to z jakého úhlu pohledu je na 

bezdomovectví pohlíženo. Některé definice zdůrazňují skutečnost, že „se osoba 

ocitla bez přístřeší a bez finančních prostředků nutných k jeho zajištění (stejně jako k 

zajištění dalších základních potřeb), a tím zdůrazňují roli trhu s byty a bytové 

politiky. Jiné se zaměřují na neexistenci sociálních vazeb, čímž podtrhují fakt 

sociálního vyloučení ze společnosti. Z obou forem definic nicméně vyplývá, že 

hlavním důvodem tohoto extrémního sociálního vyloučení je chudoba“ (Obadalová, 

2001: 38).  

Mareš (1999: 58) uvádí, že :„[…] bezdomovství je více než nedostatkem přístřeší a 

více než chudobou. Je součástí širšího procesu marginalizace založeného na 

neschopnosti bezdomovců participovat na způsobu života, který je standardní pro 

většinu populace.“  

Definici bezdomovectví podávají také manželé Hradečtí. „Bezdomovství můžeme 

popsat jako kontinuum důrazů, jako součást sociálního procesu, jako věc 

individuálního výběru, ale také jako důsledek sociálních a ekonomických sil. To 

zaměřuje naši pozornost jak k sociálním strukturám, k trhu práce, k trhu s byty, ke 

státním opatřením, tak i k sociálnímu zabezpečení, vzdělání, k výchově a k rodinným 

strukturám, ale také k procesu vyloučení a zranění některých lidí, v jehož důsledku se 

stanou bezdomovci” (Hradecký, Hradecká, 1996: 73). To, že člověk ztratí domov, 

bydlení, a není schopen si ho znovu najít ukazuje na osobností rysy, ale také na 

negativní důsledky sociálních a ekonomických sil (nedostatečná záchranná sociální 

síť, nedostatek pracovních nabídek a bytů).  

FEANTSA definuje bezdomovectví jako “absenci vlastního, trvalého a 

přiměřeného obydlí. Bezdomovci jsou ti lidé, kteří nejsou schopni získat vlastní, 

trvalé a přiměřené obydlí, nebo si nejsou schopni takové obydlí udržet kvůli 

nedostatku finančních prostředků nebo jiným sociálním bariérám“ (Štěchová, 

M. Luptáková, M. Kopoldová, B.
 
2008: 21). Z úsilí definovat pojem bezdomovectví 

vzešla typologie ETHOS popisující lidi bez domova a lidi ohrožené ztrátou domova. 
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Tuto definice FEANTSA v průběhu času reviduje. „Typologie ETHOS je založena 

na třech oblastech působnosti (legální, psychické, sociální). Každá z nich je ve 

smyslu vyloučení ze společnosti a jejich vzájemné průniky dodefinují různé 

ohrožené skupiny dle jejich zařazení. Výsledkem je rozdělení na sedm skupin 

ohrožených lidí.  Po dalších analýzách je pojem bezdomovec definován dvěma 

skupinami osob. První jsou rooflessness. Tito lidé jsou nejvíce ohroženi. Nemají kde 

bydlet, jsou nemajetní a nemají sociální zázemí. Druhou skupinou jsou houseless. 

Tito lidé mají kde bydlet, ale jedná se o bydlení ve formě krátkodobého nejistého 

pobytu. Lidé v této skupině již mají velkou naději se reintegrovat do společnosti, ale 

je jim v tom bráněno mnoha faktory. Jedním z hlavních je samotné bydlení, které ve 

většině případů není trvalé.
1
 Nejnověji byla pro české prostředí vytvořena definice 

rozlišující čtyři velké kategorie, vycházející z evropského členění: „Bezdomovci jsou 

lidé bez střechy (přežívají venku nebo v noclehárně), druhou skupinou jsou 

bezdomovci bez bytu. Žijí v ubytovnách pro bezdomovce, ve věznicích. Třetí 

skupinou jsou lidé v nejistém bydlení. Tito lidé například žijí u příbuzných, v bytě 

kde mají výpověď. Čtvrtou kategorií jsou označováni lidé, kteří žijí v nevyhovujícím 

bydlení, například maringotky, boudy nebo v přelidněných bytech“ (Štěchová, 

M. Luptáková, M. Kopoldová, B., 
 
2008: 21). 

  

                                                
1
 European Typology of Homelessness and housing exlusion : ETHOS [online]. 2007  
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PŘÍLOHA č. 2 Vzor individuálního plánu  

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN Č. 

AZYLOVÝ DŮM (název) 

Jméno uživatele:  
Jméno 

pracovníka: 
 

Číslo smlouvy:  
Datum 

vypracování: 
 

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ (při termínu splnění z předchozího plánu) 

Cíl 

č. 

Zhodnocení naplnění cíle, nebyl-li cíl naplněn – důvod  

1a.  

1b.  

2a.  

 

DLOUHODOBÉ CÍLE (vize 

klienta) 

 

1.   

2.   

3.   

4.   
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AKTUÁLNĚ 

ŘEŠENÉ CÍLE 

Podrobně popsaný výsledek cíle (jak to bude konkrétně vypadat při 

naplnění cíle, jak se pozná, že byl cíl naplněn – měřitelný popis cíle) 

Předpokláda

ný termín 

splnění 

2

. 
   

3

. 
   

4

. 
   

 

KROKY VEDOUCÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE UŽIVATELE 

č

. 
Kroky, které udělá uživatel Kroky, které udělají zaměstnanci 

Termín 

splnění 

    

    

    

    

 

Datum dalšího vyhodnocení:  

 

 ……………………..………… ……………..………………… 

uživatel       sociální pracovnice 
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PŘÍLOHA č. 3 Témata rozhovorů 

Témata rozhovorů s uživateli azylových domů 

 Osobní názor na individuální plánování 

 Cíle a problémy v dosahování 

 Přínosnost individuálního plánování 

 Budoucnost 

 Sociální pracovnice  

Témata rozhovorů se sociálními pracovníky 

 Osobní názor na individuálním plánování 

 Podstata individuálního plánování 

 Cíle a problémy v sociálním začleňování 

 Zásady tvorby individuálního plánu 

Témata rozhovorů s vedoucími 

 Osobní názor na individuální plánování 

 Cíle a problémy v sociálním začleňování 

 Zásady tvorby individuálních plánů 

 


